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 معلمی یکــی از پرفراز 
و نشــیب ترین مشاغلی است 
کــه روزانــه شــخص معلم 
متعددی  تجربه هــای  بــا  را 
روبه رو می كنــد. در هر کدام 
از این شــرایط نیز رفتارها و 
بازخوردهای خاصی را از معلم 
طلب می کنــد. این رفتارها از 
نگرش  تعیین کننــدة  عوامل 
دانش آموزان نســبت به معلم 
هستند كه به شخصیت و منش 
معلم بسیار وابسته اند. بنابراین، 
شــخصیت و منــش معلم را 
می توان یکی از تأثیرگذارترین 
عوامل بر رفتار دانش آموزان در 
کالس درس و میزان عالقه و 
مسئولیت   پذیری آن ها در قبال 
وظایف محول شــده از معلم، 
مدرسه و حتی جامعه دانست.

متأسفانه، به دلیل کمبود یا 
تجربه های حضور  نبود  حتی 
در کالس درِس برخی معلمان 
تازه کار به عنوان کمک معلم یا 
کارورز، استرس و ترس آن ها 

از حضور در کالس به عنوان معلم افزایش 
پیدا می کنــد. به این منظــور، آن ها به 
کسب اطالعات از افراد دارای تجربه اقدام 
می کنند. در این میان، برخی از افراد که 
شاید حتی تجربة یک  بار حضور و معلمی 
در کالس درس را نداشته اند، راهکارهایی 
برای تســلط بر کالس درس و ترغیب یا 
حتی مجبور کردن دانش آموزان به انجام 
تکالیف و مطالعة درس ها ارائه می کنند 
که عمل بــه آن ها، آغازگر بســیاری از 
مشــکالت در معلمی است. از جملة این 

موارد عبارت اند از: 

مانع شدن از ترس دانش آموز
یکی از باورهای نادرستی که بین بسیاری 
از افــراد به عنوان راهی برای انجام صحیح 
وظایف محول شده به دانش آموز شناخته 
شده، ترســاندن دانش آموز است. نه تنها 
دانش آموز، بلکه هر انسانی، با ترسیدن، تنها 

به دلیل وجود اجبار بیرونی اقدام به انجام 
کار می کند و با برطرف  شدن منبع ترس 
ممکن است آن اقدام را برای همیشه کنار 
بگذارد. این یکی از مهم ترین دالیلی است 
که بسیاری از افراد پس از به پایان رساندن 
دورة تحصیــل در مدرســه یا دانشــگاه، 
برای همیشــه از مطالعــه و کتاب خوانی 
خداحافظی می کنند. بنابراین، ما به عنوان 
معلم باید برای همیشــه با ترس به عنوان 
محرکی برای مجبور کردن دانش آموز به 
انجام  دادن یا ندادن کار خداحافظی کنیم 
و به جــای آن دانش آموزان خود را افرادی 
ذی شعور بدانیم که با توضیح  دادن و اقناع 
آن ها می توان بذری در ذهنشــان کاشت 
که ثمره اش امتداد آن اســت. برای مثال، 
دانش آموز نباید مطالعه را راهی برای فرار 
از تنبیه به خاطر کسب نمرة بد بداند، بلكه 
خوب اســت به آن به چشــم راه دریافت 
پاداش از معلم یا خانواده نگاه کند یا حتی 
هدفی واالتر و بهتر را تصور كند؛ مثل اینکه 

از تجربه های عاِلم یا نویسنده ای 
برای رسیدن به اهداف زندگی 

بهره مند شود.

احترام گذاشتن 
برخورداری از احترام در مقابل 

دیگران در اجتماع و خانواده 
یکی از نیازهای موجود در 

هرم مازلو است. ذکر احترام 
به عنوان یک نیاز، خود گویای 

اهمیت این موضوع است. 
قطعًا هر انسانی که به منزلت 

انسانی خود به عنوان خلیفة 
الهی واقف باشد، خود و دیگران 

را شایستة احترام می داند و 
هرکجا بی احترامی نسبت 
به او صورت گیرد، حس 

ناخوشایندی به او دست خواهد 
داد. در نقطة مقابل، در صورت 

دریافت احترام از طرف دیگران، 
احساس مثبت و خوشایندی 

نسبت به خود و طرف مقابل در 
ما ایجاد خواهد شد؛ همان گونه 

که جناب سعدی می فرماید: 
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند
 بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت 

هر انسانی استعداد رســیدن به کمال 
نفسانی را دارد و ما موظفیم به هر انسان 
و حتــی خودمان، به خاطر داشــتن این 
مرتبه و توان، احتــرام بگذاریم. بنابراین، 
ما به عنوان معلم وظیفــه داریم با احترام  
گذاشــتن بــه شــخصیت دانش آموز و 
پذیرفتن او، همان گونه که هســت، عامل 
ایجاد حس مثبت در او باشــیم. براساس 
دانش آموزان حس  شرطی ســازی،  اصل 
مثبت حاصل از تعامل با معلم را به درس 
و حضور در کالس نسبت می دهند و این 
نقطة آغازی اســت برای ایجاد پیوند بین 
دانش آموز و مدرسه. اگر هم نقطه ضعفی 
در دانش آموزانمــان مشــاهده می کنیم، 
ابتــدای امر باید به دانش آموز بفهمانیم او 
را همان گونه كه هســت پذیرفته ایم تا در 
او برای ایجاد تغییرات شوقی ایجاد کنیم؛ 

معلم يا معلمی؟
 مسعود آبك، مدیر دبستان شهرستان رفسنجان، مدرسه ابتدایی شهيدعرب بدوئی / تصویرساز: سید میثم موسوى
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همان گونه که کارلراجرز، روان شــناس انسان گرا، می گوید: »تناقض 
عجیبی اینجاســت؛ تنها زمانی می توانم خــود را تغییر دهم که خود را 

آن گونه که هستم پذیرفته باشم.«

 توجه به توانایی ها و تفاوت های فردی
یکی از نگرش هایی که در گذشته نسبت به کودکان وجود داشته، نگاه 
به کودک به عنوان بزرگ سال کوچک است. این نگاه سرآغاز بسیاری از 
توقعات نابجا و نامتناسب با توانایی ها و سن کودک است. بسیاری از ما، 
بدون در نظر گرفتن اســتعدادها و رسش های زیستی کودکان، از آن ها 
انتظاراتی داریم که برآورده  نشدنشــان موجب سرخورده شدن کودک 
می شود و نگرش کودک را نسبت به توانایی های خودش مخدوش می کند. 
بنابراین، ما به عنوان معلم، ابتدا باید به تفاوت های زیســتی کودکان با 
بزرگ ساالن توجه داشته باشیم و بدانیم که دانش آموزان کم سن وسال تر، 
بنا بر محدودیت های جسمی و شناختی، قادر به انجام بسیاری از کارهایی 
که بزرگ ساالن انجام می دهند نیستند. درخواست این قبیل رفتارها از 
کودکان، تنها به ناکامی معلم و دانش آموز می انجامد و احساس دانش آموز 
را نســبت به معلم دچار آسیب می كند. نکتة دیگر اینکه به تفاوت های 
فردی دانش آموزان نیز نگاهی داشته باشیم و هیچ گاه دانش آموزان را با 
یکدیگر مقایسه نکنیم تا شاهد موضع گیری آشکار یا پنهان دانش آموزان 
نسبت به خودمان نشویم. این اتفاق نیز به نوبة خود ممكن است اثرگذاری 

معلم بر دانش آموزان را كم كند شود. موالنا می فرماید:
گر نداری دانش ترکیب رنگ بین گل ها زشت یا زیبا نکن

خوب دیدن شرط انسان بودن است عیب را در این و آن پیدا نکن

عمل کردن به تعهدات
یکی از عواملی که معلم را بین دانش آموزان به عنوان فردی راسخ و با اراده 
می شناساند، تعهد و پایبندی به گفته هاست. رعایت  نكردن این موضوع و 
پایبند  نبودن معلم به تعهدات خویش ممكن است موجب تغییر نگرش و 
ایجاد نگرش منفی دانش آموز نسبت به معلم شود. دانش آموز این پایبند 
 نبودن را به همة گفته های معلم تعمیم می دهد. بنابراین، یکی از مهم ترین 
ویژگی های شخصیتی، عمل به تعهدات است. جدای از این موضوع، وفای 
به عهد در همة معاهدات اجتماعی الزم و ضروری و از مواردی است که در 
دین مبین اسالم بر آن تأکید شده است: »و به عهد و پیمان وفا کنید، زیرا 

دربارة پیمان بازخواست خواهد شد )اسرا، آیة 34(«.

پرهيز از نزاع و جدل 
یکی از عواملی که ممكن است مقاومت بسیار شدید دانش آموزان را نسبت 
به معلم ایجاد کند، نزاع معلم با آن هاست. خداوند در قرآن کریم، در آیة 
46 سورة انفال می فرماید: »از خدا و پیامبرش فرمان ببرید و با یکدیگر 
نزاع و اختالف نکنید که سست و بددل می شوید و قدرت و شوکتتان از 
میان می رود. شکیبایی ورزید، زیرا خداوند با شکیبایان است«. بنابراین، 
نزاع و جدل موجب از بین رفتن شوکت و حرمت انسان می شود. معلمی که 
عادت دارد بعد از انجام  نشدن تکالیف دانش آموزان یا توفیق  نیافتن آن ها 
در آزمون ها و یادگیری درس ها، با آن ها به نزاع برخیزد و شروع به شماتت 
و سرزنش دانش آموز کند، نگرشی منفی در دانش آموز نسبت به خودش 
ایجاد می كند. دانش آموزان به دلیل حرمتی که برای معلم قائل هستند، 
احساسات درونی و نظرات خود را به طور عیان بیان نمی کنند، اما این امکان 
وجود دارد که با ادامة این رفتارها از معلم، روزی این حرمت به اندازه ای کم 
شود که دانش آموزان جرئت انتقاد تخریب گرانة معلم را به خود بدهند.


